
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör

A kérelmező szervezet rövidített neve  ESMTK

A sportszervezet jogállása:  Amatőr

Gazdálkodási formakód  521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:  Egyéb

Adószám  19807496-2-43

Bankszámlaszám  11720001-20203030-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1204  Város  Budapest

Közterület neve  Ady E.  Közterület jellege  út

Házszám  150  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1204  Város  Budapest

Közterület neve  Ady E.  Közterület jellege  út

Házszám  150  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 454 25 29  Fax  -

Honlap  www.esmtk.com  E-mail cím  esmtk.uszoda@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Harót János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 454 25 29  E-mail cím  esmtk.uszoda@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Harót János +36 20 454 25 29 esmtk.uszoda@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

ESMTK Pesterzsébeti Uszoda Pesterzsébet Önkormányzata ESMTK 8 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1990-01-04

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1990-01-04

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

430 376 190 Ft 8 607 524 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 497 953 Ft 149 959 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Sportszervezetünk rohamosan fejlődő sportága a vízilabda. A vízlabdások sportolói közössége a rövid-, közép és hosszú távú tervek szerint valósítja meg az
országos szakszövetség útmutatása szerint meghatározott céljait és programját. Egyelőre azon legalapvetőbb kritériumokat szeretnénk megteremteni, melyek
lehetővé teszik az edzések gördülékeny lebonyolítását. Ennek tükrében a következő sportfelszereléseket és sporteszközöket rendeltük, a teljesség igénye nélkül:
fürdőköpeny, papucs, páncélúszó, póló, rövidnadrág, melegítő, hátizsák, vízilabda sapka garnitúra. A felsoroltak nemcsak az edzések megtartásának, hanem a
mérkőzéseken való egységes megjelenésnek a feltételeit biztosítják. Az utánpótlás-nevelés jogcímén belül finanszírozzuk a szakemberek (edzők) bérezését is. Ez a
jogcím integrálja a személyszállítási költségeket, pályabérletet (edzőtábor idején), az edzőtáboroztatás személyszállítási és szállás-étkezés költségeit, valamint a
bajnokság fordulóinak rendezési, nevezési/leigazolási díjtételeit is. Három legjelentősebb tételünk: a személyi jellegű kifizetés, az edzőtáborozás és a sportfelszerelés,
sporteszköz aljogcímek. Mindezen tételek a mindennapi operatív munka feltételeit biztosítják. A növekedés mellett kívánatos cél a gyarapodó csapatok
eredményességének növelése is. Szeretnénk, ha fiatal csapataink ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a
rövid távú célokra fókuszál. Az eszköz beruházásoknak és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudtunk biztosítani az edzések sikeres
folyatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a
fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő
bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése
mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözni fog. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Mivel az igényeink (sportolói létszám és szakemberek száma) indokolják és az adottságaink lehetővé teszik (ingatlanfejlesztési paraméterek) és a sportszervezet
felelős vezetői látják a benne rejlő potenciált, az érintettek egyetértő szándékával támogatva elterveztük egy 25x50m-es medence építését. Az első ütemben a
medencét építenénk meg, a másodikban pedig a feddett körülményeket is megteremtenénk. Az ingatlanfejlesztés megvalósításával hosszú távra megnyugtatóan
gondoskodnánk a sportág eredményes gyakorlásának lehetőségei és tárgyi adottságai felől. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A program ütemezése a bajnoki évad szakaszihoz igazodik: két időponthoz koncentráljuk a beszerzéseinket, a szeptemberi kezdéshez illetve a januári második
szakasz kezdetéhez. Ennek megfelelően történnek a sportfelszerelés és sporteszköz beszerzések. A nevezéseket és igazolásokat/játékengedélyeket a szezon
kezdete előtt intézzük, az edzőtábort az iskolaévet követően, koranyáron vagy iskolaévet megelőzően augusztusban bonyolítjuk, a bérleti díjakat, a személyi jellegű
kifizetéseket egyenletesen, hónapról hónapra folyósítjuk 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Az ESMTK sportfejlesztési programja teljes mértékben összhangban van a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával. Munkánk azokon a szakmai
célkitűzéseken alapszik, amelyet a Szövetség utánpótlás-nevelés fejlesztési koncepciója is meghatároz. Sikeres sporttevékenységgel igyekszünk növelni a sportág
népszerűségét. Egyik legfőbb célunk az egészséges életmód terjesztésére a vízilabdázáson keresztül. Mindezen törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás
nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása. Előző programjaink keretében lefektettük mindazokat az alapvető célokat,
amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A stratégiai pontok meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz
közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési
körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Társadalmi: . Rövid-, közép- és hosszú távú céljaink szándékaink és a már megvalósult eredmények tükrében is pozitív hatást gyakorolnak a társadalom egészére és
egyes tagjaira is. Sikereink következtében egyre több utánpótlás-korú gyermek csatlakozik a sportszervezetünkhöz, illetve a már itt dolgozó gyermekek is pozitív
példával szolgálnak kortársaik számára. Sikereik következtében a sportszervezet körül kialakulóban van egy olyan szponzori réteg, mely stabilan látszik támogatni a
sportágat. Ez nemcsak anyagi támogatást nyújt, hanem társadalmi elismerést is biztosít, melynek nem csak rövid távú haszna van. Gazdasági. Az egészségesebb
szellemiségű és testi felépítésű fiatalok később kevésbé lesznek betegek, kevesebb egészségügyi/társadalombiztosítási költséget generálnak, így kevesebb terhet
rónak a társadalmi gondoskodás költségvetésére. A sportág sikerei következtében viszonylag könnyebben lehet támogatókra találni.Az edzések és mérkőzések
helyszínének bevétele is nőhet.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Új? Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Sportszakember neve Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat

kiállítójának neve

Szak Végzettség Indoklás Végzettséget
igazoló

dokumentum

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

tárgyi
eszköz
beruházás

25X50 m-es medence mobil fedéssel 2016-10-01 2017-05-30 2017-05-30 601 911 842 Ft

601 911 842 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

25X50 m-es medence mobil
fedéssel

1204
Budapest
Zodony u.
1

- A jelenlegi uszoda bővítése a cél, egy mobil fedésű medencével, amely
tavasztól őszig fedés nélkül működtethető.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 417 464 904 Ft 4 303 762 Ft 8 607 524 Ft 430 376 190 Ft 184 446 938
Ft

610 519 366 Ft 614 823 128 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése

Tényleges csapatok
száma

Látens csapatok
száma

Elméleti gyereklétszá
m

Tényleges
gyereklétszám

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

1 1 40 16 1 16

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 16 1

Gyermek leány 0 0

Serdülő fiú 0 0

Serdülő leány 0 0

Ifjúsági fiú 0 0

Ifjúsági leány 0 0

Összesen 16 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Fürdőköpeny db 16 15 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncélúszó db 32 8 000 Ft 256 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Melegítő (alsó,felső) db 16 15 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Vízilabda sapka (garnitúra) szett 1 170 000 Ft 170 000 Ft

Sporteszköz Vízilabda db 21 15 000 Ft 315 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Póló (T-shirt) db 16 4 000 Ft 64 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Rövid nadrág db 16 4 000 Ft 64 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Hátizsák db 16 8 000 Ft 128 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Papucs db 16 4 000 Ft 64 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Törölköző db 16 4 500 Ft 72 000 Ft

Sporteszköz Medicinlabda (1-3 Kg) db 16 4 500 Ft 72 000 Ft

Sporteszköz Labdatároló zsák db 1 6 000 Ft 6 000 Ft

183 258 000 Ft 1 691 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

Gyógyszer alap gyógyszercsomag db 1 50 000 Ft 50 000 Ft

Diagnosztikai eszköz mentőláda (Egyedi) db 1 50 000 Ft 50 000 Ft

2 100 000 Ft 100 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – egyedi megnevezésű tételek indoklása

Megnevezés Indoklás

mentőláda Az edzéseken és mérkőzéseken szükséges az esetleges sérülések kezelésére.

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma Bérleti díj összesen (Ft)

Edzőtábor -
uszoda, teljes
medence

Gyermek fiú 10 000 Ft 10 1 100 000 Ft

10 000 Ft 10 1 100 000 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Ficsor Péter Gyermek fiú N Egyéb 120 12 200 000 Ft 49 030 Ft 2 988 360 Ft

120 12 200 000 Ft 49 030 Ft 2 988 360 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Munkakör Edzett
csapatok

száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló

okirat kiállítójának neve

Szak Végzettség Melléklet

Ficsor Péter Edző 1 - Vízilabda Edző

2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás

Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 16 10 15 000 Ft 2 400 000 Ft

2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen

Bajnoki mérkőzés Busz nagy (>20 fő) 800 km 350 Ft 280 000 Ft

Edzőtábor belföld Busz nagy (>20 fő) 500 km 350 Ft 175 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 691 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 100 000 Ft

Személyszállítási költségek 455 000 Ft

Nevezési költségek 60 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 111 760 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 100 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 400 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 988 360 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 8 106 120 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

7 273 014 Ft 74 980 Ft 149 959 Ft 7 497 953 Ft 833 106 Ft 8 256 079 Ft 8 331 059 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi utófinanszírozott 8 607 524 Ft 8 607 524 Ft 4 303 762 Ft 12 911 286 Ft

Utánpótlás-nevelés 149 959 Ft 149 959 Ft 74 980 Ft 224 939 Ft

Összesen 8 757 483 Ft  13 136 224 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

A közreműködő végzi a következő feladatokat sportfejlesztési program elkészítése, a pályázati dokumentáció összeállítása, a negyedéves
előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartás a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
kötelezettségek megvalósítása, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások
határidőre történő elkészítése.

Utánpótlás-
nevelés

A közreműködő végzi a következő feladatokat sportfejlesztési program elkészítése, a pályázati dokumentáció összeállítása, a negyedéves
előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartás a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
kötelezettségek megvalósítása, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások
határidőre történő elkészítése.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2017. 03. 06.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Harót János (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,

2. sportegészségügyi berendezést,

3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.

Kelt: Budapest, 2017. 03. 06.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Budapest, 2017. 03. 06.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:22:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:22:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 16:22:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 19:36:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-02-13 17:36:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:22:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:22:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 57
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:22:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:22:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:22:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-02-13 17:37:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-02-13 17:37:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:22:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 17:58:16

Mellékletek

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)

A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van
kivitelezési- vagy ajánlati (tender) tervei

Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá
helyszínrajz és a munkák legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei

Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)

Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi)

Magyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat

Üzemeltetési koncepció, jogi háttér

A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:22:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:23:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:23:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-12-09 18:23:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 19:40:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 19:40:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-10-28 13:12:25

Műszaki ütemterv

Pénzügyi ütemterv

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés

Projekt résztvevőinek bemutatása

Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése

Edzőtábor részletezése

Ficsor Péter végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Kelt: Budapest, 2017. 03. 06.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 1 1 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 417 464 904 Ft 4 303 762 Ft 8 607 524 Ft 430 376 190 Ft 184 446 938 Ft 610 519 366
Ft

614 823 128 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 417 464 904 Ft 4 303 762 Ft 8 607 524 Ft 430 376 190 Ft 184 446 938 Ft 610 519 366
Ft

614 823 128 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 273 014 Ft 74 980 Ft 149 959 Ft 7 497 953 Ft 833 106 Ft 8 256 079 Ft 8 331 059 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 424 737 918 Ft 4 378 742 Ft 8 757 483 Ft 437 874 143 Ft 185 280 044 Ft 618 775 445
Ft

623 154 187 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (111 darab)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

esmtk_alairasi_cimpeldany_1462026128.pdf (Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2016-04-30 16:22:08)
1d387eaa0f7136cb027228b58b008c8f9b20a077e28688c06a5748e3e4bc56df

Edzőtábor részletezése

reszletezo_esmtk_edzotabor_1462210801.pdf (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2016-05-02 19:40:01)
31a9ffa34fe1b98034a62b6740992c43cfaa87ef9a0a27e1c4bd57dd1edb40db

Egyéb dokumentumok

hatarozat_1487003810.pdf (Hiánypótlás melléklet, 805 Kb, 2017-02-13 17:36:50) 87a9ead280a6144f71f3ea32f11d75103d18a4f353dc2cf3f46f497520596d27

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

esmtk_birosagi_1462026123.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-30 16:22:03) 2a930b68846adccf95e10b34a4630196b0074b7a7355027d5bc419848d0f60db

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

utalas_1462210566.jpg (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2016-05-02 19:36:06) 45df261ccf4bf00b0489929f7b4e9e649ebc145868f70cc9f5af574746e092de

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)

1_erzsebeti_spartacus_munkas_tested_1462026133.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-30 16:22:13)
9143e6afa12cd666382b4b581a69104c84bc4c463b6ce38bb44860cb74dff29a

Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése

reszletezo_esmtk_rendezes_1462210810.pdf (Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2016-05-02 19:40:10)
90df304a2793f3a3f65d49372dc2217615ad3ac9824cd64a96f8e86baebe62f6

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

korabbanbenyujtva_1481304123.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-12-09 18:22:03)
2285bc69eea2497e245bd15ec5ab3ef6500af212b50242154d8ad9810d311683

reszletezo_esmtk_berletihp_1477577311.pdf (Hiánypótlás melléklet, 326 Kb, 2016-10-27 16:08:31)
d82119cefa7409f471e107014230f009d5badd7a13884b993e808272ac0502ac

reszletezo_esmtk_berleti_1462210791.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2016-05-02 19:39:51)
29ff14dbcd95f2b47244012866b1cdf65cdc5905b0b51781d037b4c2c8665f8a

Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)

hatarozat_jogerqre_emelese_1477381112.pdf (Hiánypótlás melléklet, 337 Kb, 2016-10-25 09:38:32)
e2dcd6686529c0880ad62961c474907aabe5ae42221a45498d7467a741417f54

erdemi_dontes_1477381116.pdf (Hiánypótlás melléklet, 671 Kb, 2016-10-25 09:38:36)
f47be86b94cb2743c53ee5860adfc1f8e35c6f6dc2089da39dd4afeee9b7f5a6

korabbanbenyujtva_1481304128.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-12-09 18:22:08)
2285bc69eea2497e245bd15ec5ab3ef6500af212b50242154d8ad9810d311683

esmtk_1462094227.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-01 11:17:07) f5d24d6db306d5b0977aba12ebdfd94018489f672bcc4631e43a02d90671b672

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés

korabbanbenyujtva_1481304186.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-12-09 18:23:06)
2285bc69eea2497e245bd15ec5ab3ef6500af212b50242154d8ad9810d311683

esmtkuszodauzletiterv_1476978446.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1001 Kb, 2016-10-20 17:47:26)
a0eed40a77dd6051d7ca6a712778db2b719756958d0cdccd5173e06db9aeab44

esmtkprojekttanulmanyok_1476978450.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-20 17:47:30)
e573f9c1f8be4a174ea534878af2ef6d4d82401381ae3563ca147388e409c4e4

esmtk_1462094308.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-01 11:18:28) f5d24d6db306d5b0977aba12ebdfd94018489f672bcc4631e43a02d90671b672

Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)

korabbanbenyujtva_1481304155.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-12-09 18:22:35)
2285bc69eea2497e245bd15ec5ab3ef6500af212b50242154d8ad9810d311683

tulajdonilap_1477576976.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-27 16:02:56) 9e066eed51daacfb1e68271b18cfb6af2c4fd90d0002c186a1247cfa8945c64c

esmtk_1462094251.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-01 11:17:31) f5d24d6db306d5b0977aba12ebdfd94018489f672bcc4631e43a02d90671b672

A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve

esmtk_koltsegvetes_1481302696.pdf (Hiánypótlás melléklet, 235 Kb, 2016-12-09 17:58:16)
3e2b892635586c1cb47a7ccc797bafbb8474ff998cc729d0d2035709eb4ecba9

esmtkprojekttanulmanyok_1476978514.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-20 17:48:34)
e573f9c1f8be4a174ea534878af2ef6d4d82401381ae3563ca147388e409c4e4

esmtk_1462094286.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-01 11:18:06) f5d24d6db306d5b0977aba12ebdfd94018489f672bcc4631e43a02d90671b672

Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá helyszínrajz és a munkák
legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei

korabbanbenyujtva_1481304143.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-12-09 18:22:23)
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2285bc69eea2497e245bd15ec5ab3ef6500af212b50242154d8ad9810d311683

erdemi_dontes_1477639383.pdf (Hiánypótlás melléklet, 671 Kb, 2016-10-28 09:23:03)
f47be86b94cb2743c53ee5860adfc1f8e35c6f6dc2089da39dd4afeee9b7f5a6

hatarozat_jogerqre_emelese_1477639386.pdf (Hiánypótlás melléklet, 337 Kb, 2016-10-28 09:23:06)
e2dcd6686529c0880ad62961c474907aabe5ae42221a45498d7467a741417f54

esmtk_1462094243.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-01 11:17:23) f5d24d6db306d5b0977aba12ebdfd94018489f672bcc4631e43a02d90671b672

Műszaki ütemterv

korabbanbenyujtva_1481304177.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-12-09 18:22:57)
2285bc69eea2497e245bd15ec5ab3ef6500af212b50242154d8ad9810d311683

esmtkprojekttanulmanyok_1476978479.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-20 17:47:59)
e573f9c1f8be4a174ea534878af2ef6d4d82401381ae3563ca147388e409c4e4

esmtk_1462094293.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-05-01 11:18:13) f5d24d6db306d5b0977aba12ebdfd94018489f672bcc4631e43a02d90671b672

A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van kivitelezési- vagy ajánlati
(tender) tervei

01.m4_epitesz_muleiras_-_esmtk_pest_1477411437.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-25 18:03:57)
4ff6336a5abb96a5e908c965ef8eed8a1da4bfeb4947d2ca0601f22b6e9790b9

1.2_epitesz_muleiras_kiegeszites_-__1477411441.pdf (Hiánypótlás melléklet, 416 Kb, 2016-10-25 18:04:01)
b783ceb0f2a365f07bd552a404e63cb4418ce0c7a90314ed9e78567a82966c18

02.1_tartoszerkezeti_szamitas_-_esm_1477411450.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-25 18:04:10)
a5cf02bb72b1740478f41b3280356c6af934f888881f6a7e4b9ea8d1a7743a1a

03.m1_javitott_epuletgepeszeti_mule_1477411454.pdf (Hiánypótlás melléklet, 432 Kb, 2016-10-25 18:04:14)
746b0c2ccdd0523e3492e6b13bae42a27ad963efae92918278e1e5aa8688ef10

05_-_epuletvillamossagi_muleiras_1477411459.pdf (Hiánypótlás melléklet, 303 Kb, 2016-10-25 18:04:19)
daaa7116b0994ad1a1428f743831077a929099e6b04bb2cc65c87897d9975135

06_-_tuzvedelmi_muleiras_1477411464.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2016-10-25 18:04:24)
32f46dd504fdfe318ad65cebcb3e78b7bfc7c445a7badba17b8df0ff6fd5c2ea

anonimizalt_helyszinrajz_-_javitott_1477411469.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-25 18:04:29)
058f266e20f3c96b86bf4bfec1e1aeada7a89b6a8b31cfb885ee9ac9049fc3ae

e0-01.m1_helyszinrajz_1477411474.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-25 18:04:34)
9cfadc36768469d6cc8aff29b46c08c335e9aea476add3973e138827cd34f627

e1-01_foldszint_alaprajza_1-es_utem_1477411479.pdf (Hiánypótlás melléklet, 337 Kb, 2016-10-25 18:04:39)
3c326be48e27e0fdce03dddd76887895d250c2a3492db8c71647025ccfd942fd

e1-02_pinceszint_alaprajza_1-es_ute_1477411484.pdf (Hiánypótlás melléklet, 693 Kb, 2016-10-25 18:04:44)
d037fa54fee488c67abdbbedcc27abffa91e49bad8438186adba45ae59f18678

e1-03_m1_-_m1_metszet_1._utem_1477411490.pdf (Hiánypótlás melléklet, 813 Kb, 2016-10-25 18:04:50)
166a2fa9ef0c7fe1f754ff6476b21e0546a8ea49b8978228746525de0a481fa7

e1-04_m2_-_m2_metszet_1._utem_1477411493.pdf (Hiánypótlás melléklet, 795 Kb, 2016-10-25 18:04:53)
92dbe415f787e246f01bfc6ca612774fa1a479aac5078d399a17e9e703d7b1c0

e1-05_eszak_-_eszaknyugati_homlkoza_1477411497.pdf (Hiánypótlás melléklet, 518 Kb, 2016-10-25 18:04:57)
827ebc9bf3cf21a800bb8721a25fa4c892cdc5de10488541a4cd6bdbc774d98e

e1-06_kelet_-_eszakkeleti_homlokzat_1477411501.pdf (Hiánypótlás melléklet, 581 Kb, 2016-10-25 18:05:01)
ebb32d7f452691d44fafd51c8e43472857f7683657b1331026bb42f4421e730f

e1-07_del_-_delkeleti_homlokzat_1.__1477411506.pdf (Hiánypótlás melléklet, 494 Kb, 2016-10-25 18:05:06)
89ad676be5f17df38afb9eaa0f00a3befc35aad34ad05f8eb5757ebc445738e2

e1-08_nyugat_-_delnyugati_homlokzat_1477411510.pdf (Hiánypótlás melléklet, 624 Kb, 2016-10-25 18:05:10)
47d95e075a51b9de54f0508046d970918e24aa4da498c83ab725c826affe1197

e1-11_foldszint_alaprajza_2-es_utem_1477411519.pdf (Hiánypótlás melléklet, 343 Kb, 2016-10-25 18:05:19)
1c693a8a98f5639f5148deca58ea3b9c018709cb95b80ef13aa9363bb37748bd

e1-12_pinceszint_alaprajza_2-es_ute_1477411530.pdf (Hiánypótlás melléklet, 693 Kb, 2016-10-25 18:05:30)
e64101f156d0133d888546469a53e631f55cc63ca6b305d9fb33436359c66c66

e1-13_m1_-_m1_metszet_2._utem_-_nya_1477411535.pdf (Hiánypótlás melléklet, 935 Kb, 2016-10-25 18:05:35)
d57f00d5ab7bc38c301a9c059826e582178a3c0132bc1d15b7007a6e1c0ecc18

e1-14_m2_-_m2_metszet_2._utem_-_nya_1477411546.pdf (Hiánypótlás melléklet, 905 Kb, 2016-10-25 18:05:46)
efb065e8732e24a2d81f7cbc504b29aeba9e37b55eadebab4468356e8b773d47

e1-14_m2_-_m2_metszet_2._utem_-_nya_1477411554.pdf (Hiánypótlás melléklet, 905 Kb, 2016-10-25 18:05:54)
efb065e8732e24a2d81f7cbc504b29aeba9e37b55eadebab4468356e8b773d47
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